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      Biologia klasa VII  i vii 

Zadanie 1 

Łodziki to głowonogi zamieszkujące otwarte 

przestrzenie ciepłych mórz wokół Indonezji, Filipin 

i Australii. Żywią się krabami, małżami i innymi 

przydennymi zwierzętami morskimi. Te niewielkie głowonogi 

odznaczają się ogromną liczbą ramion wyrastających wokół 

głowy. Ich zwinięta spiralnie symetryczna muszla, z punktu 

widzenia inżynierii, jest małym arcydziełem. Podzielona jest 

na komory, które zwierzę dobudowuje w miarę swego 

wzrostu. Łodzik zamieszkuje zawsze ostatnio dodaną, 

największą komorę. Pozostałe komory wypełnia gazem, 

którego zawartość może regulować. 

1. Wyjaśnij, jakie znaczenie biologiczne dla łodzika ma zdolność regulowania ilości 

gazu w muszli. 

2. Opisz sposób odżywiania się łodzików i podaj nazwę narządów służących do 

zdobywania pokarmu. 

3. Wyjaśnij, dlaczego zwierzęta morskie, takie jak łodzik, mają grube i okazałe 

muszle, a słodkowodne – cienkie i niewielkie. 

 

Zadanie 2 

Opisz procesy 

przedstawione 

na schematach 

Zadanie 3  

Uczniowie badali reakcje ślimaków winniczków na 

obecność pokarmu w środowisku. Przygotowali 2 płytki 

szklane, pisak, pipetę i roztwór cukru. Na jednej z płytek 

nanieśli w prostej linii krople roztworu cukru. Drugą płytkę 

pozostawili bez pokarmu. Na obu płytkach narysowali linie 

startowe i umieścili na nich po jednym ślimaku. 

Obserwowali ruch ślimaków i ich tor przemieszczania się. 

1. Sformułuj hipotezę do tego badania. 

2. Działanie którego ze zmysłów ślimaków badali uczniowie? Jakie wnioski mogli 

wyciągnąć? 

3. Zaplanuj doświadczenie, w którym wykażesz obecność innego zmysłu u ślimaków. 
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Biologia klasa V   i vi 

Zadanie 1    Podane poniżej nazwy zwierząt przyporządkuj do odpowiednich 

gromad kręgowców: ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków.  

padalec, pingwin,  węgorz, człowiek, nietoperz, kameleon, rekin, jaszczurka żyworódka, 

salamandra, zaskroniec, kumak, albatros, wieloryb, traszka, czapla, konik morski, gibon 

Zadanie 2  

Odczytaj dane zawarte w tabeli i wykonaj poniższe polecenia. 

Skład chemiczny jaja kurzego 

Składniki (%) żółtko białko skorupa 

woda 48,7 86,76 1,6 

sucha masa 51,3 13,23 98,4 

białka 16,6 10,6 3,3 

węglowodany 1,0 0,9 brak 

tłuszcze 32,6 ślady 0,03 

sole mineralne 1,1 0,6 95,10 

1. Odczytaj z tabeli, która część jaja zawiera najwięcej składników energetycznych 

i budulcowych. 

2. Wyróżnij części jaja, w których jest najwięcej wody. Wyjaśnij jej znaczenie dla 

zarodka. 

3. Wyjaśnij, jakie znaczenie ma cieniutka warstwa tłuszczu pokrywająca skorupkę 

jaja. 

Zadanie 3 

Wielbłąd i niedźwiedź polarny są zwierzętami żyjącymi w skrajnie różnych 

środowiskach. Wielbłądy, spotykane w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie, 

wykorzystywane są jako zwierzęta juczne przemierzające duże odległości 

w niesprzyjających warunkach pustynnych. Niedźwiedzie polarne żyją w Arktyce, gdzie 

spędzają dużo czasu, przemieszczając się po dryfujących krach lodowych lub pływając 

w wodzie. W tabeli zestawiono cechy zwierząt, które są przystosowaniem do 

zamieszkiwanego środowiska. 

Cechy zwierząt 

Zwierzę A Zwierzę B 

jasnobrązowa, gęsta sierść biała, gęsta sierść 

zapas tłuszczu na grzbiecie gruba warstwa tłuszczu pod skórą 

palcochodny; stopy o 2 lekko 

rozsuniętych palcach 

stopochodny; szerokie stopy 

pokryte sierścią 

1. Na podstawie opisów rozpoznaj oraz nazwij zwierzę A i B. 

2. Cechom zapisanym w kolejnych wierszach tabeli przyporządkuj czynnik 

środowiska mający największy wpływ na ich pojawienie się. 
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